
  
 

ระเบียบกรมยทุธศึกษาทหารเรือ 
วาดวย  การดําเนินการศกึษาของสถานศึกษา 

ซ่ึงจัดการศึกษาเปนภาคในสวนการศกึษาทีส่องและสี่ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 

                
 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงและกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินการศึกษาของ
โรงเรียนชุมพลทหารเรือและโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาเปนภาค ในสวนการศึกษาที่ส่ี ไวเปนหลักปฏิบัติ       
ใหสอดคลองกับระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการศึกษา  พ.ศ.๒๕๓๐  และฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม          
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ วาดวยการดําเนินการศึกษาของ
สถานศึกษา ซ่ึงจัดการศึกษาเปนภาคในสวนการศึกษาที่สองและสี่  พ.ศ.๒๕๕๑ ” 
 ขอ  ๒ ระเบียบนี้ใหเร่ิมใชบังคับแกนักเรียน 
   ๒.๑ ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ  โรงเรียนดุริยางค  โรงเรียนชางกรมอูทหารเรือ   
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และโรงเรียนพยาบาล  ตั้งแตรุนที่ศึกษาในชั้นปที่  ๑  ของปการศึกษา  ๒๕๕๒  
เปนตนไป 
   ๒.๒ ในโรงเรียนสื่อสาร โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน  โรงเรียนอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร   โรงเรียนพลาธิการ   และโรงเรียนการขนสงทหารเรือ   ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๓  เปนตนไป        
 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
   ๓.๑ ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ วาดวย การดําเนินการศึกษาของโรงเรียน   
ชุมพลทหารเรือ และโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาเปนภาคในสวนการศึกษาที่สาม  พ.ศ.๒๕๒๑ 
   ๓.๒ ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ วาดวย การดําเนินการศึกษาของโรงเรียน   
ชุมพลทหารเรือ และโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาเปนภาคในสวนการศึกษาที่สาม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๒๕ 
   ๓.๓ ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ วาดวย การดําเนินการศึกษาของโรงเรียน   
ชุมพลทหารเรือ และโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาเปนภาคในสวนการศึกษาที่สาม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๒๕ 
   ๓.๔ ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ วาดวย การดําเนินการศึกษาของโรงเรียน   
ชุมพลทหารเรือ และโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาเปนภาคในสวนการศึกษาที่สาม  (ฉบับที่  ๔)   พ.ศ.๒๕๒๘ 

๓.๕  ระเบียบ… 

สําเนา 
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   ๓.๕ ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ วาดวย การดําเนินการศึกษาของโรงเรียน   
ชุมพลทหารเรือ และโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาเปนภาคในสวนการศึกษาที่สาม  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.๒๕๒๙ 
 บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยง           
กับระเบียบนี้ใหใชระเบยีบนี้แทน 
 ขอ ๔ ในระเบยีบนี ้
   “การศึกษาภาคทฤษฎี” หมายถึง  การศึกษาวิชาการทางตําราหรือการปฏิบัติประกอบ
ความรูทางวิชาการ  เชน  การฝกหัดทําในหองเรียนหรือในบริเวณโรงเรียน  หรือปฏิบัติการในหองทดลอง
ในโรงงาน  ฯลฯ 
   “การศึกษาภาคปฏิบัติ”  หมายถึง  การศึกษาวิชาการทางใชการ หรือทางปฏิบัติ     
เพื่อใหเกิดความชํานาญ เชน การฝกทางใชการในทะเล  การฝกภาคสนาม   การศึกษากิจการ   การฝกงาน   
ในโรงพยาบาล   หรือในโรงงาน  เปนตน 
   “ภาคการศึกษา” หมายถึง ชวงระยะเวลาศึกษาภาคทฤษฎีที่ตอเนื่องกันชวงหนึ่ง ๆ  
และรวมถึงชวงระยะเวลาภาคปฏิบัติหลังจากการศึกษาภาคทฤษฎีนั้น ๆ  ในระหวางปการศึกษา 
   “วิชาหลัก”  หมายถึง  วิชาชีพเฉพาะที่จําเปนสําหรับพรรคเหลาหนึ่ง ๆ โดยตรง 
   “วิชาสัมพันธกับวิชาหลัก”  หมายถึง  วิชาที่จําเปนสําหรับเสริมความรูวิชาหลัก  หรือ 
เปนพื้นฐานในการศึกษาวิชาหลัก  
   “วิชาพื้นฐานทั่วไป” หมายถึง วิชาซึ่งเปนรากฐานเบื้องตนสําหรับการเสริมสราง
ความรู  ทัศนคติ   และปลูกฝงความเปนพลเมืองดีและทหารเรือที่ดีตอไป 
   “การบรรยาย”  หมายถึง  การสอนดวยการบรรยายเปนสวนใหญ  อาจจะมีการปฏิบัติ
ในหรือนอกหองเรียน  เพื่อความเขาใจอันแจมแจงประกอบอยูดวยก็ได 
   “การปฏิบัติ”  หมายถึง  การสอนในหรือนอกหองเรียนดวยการปฏิบัติทดลองหรือ 
ฝกหัดเปนสวนใหญ  อาจจะมีการบรรยายเพื่อความเขาใจกอนหรือหลัง  หรือในระหวางการปฏิบัติอยูดวย
หรือไมก็ได 
   “หนวยกิต”  หมายถึง  หนวยวัดปริมาณการศึกษาของวิชาหนึ่ง ๆ โดยใหนับการ
บรรยาย  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษาหนึ่ง  หรือการปฏิบัติ  ๒  ช่ัวโมงตอสัปดาหตลอดภาค  
การศึกษาหนึ่ง  เปน  ๑  หนวยกิต 
   “สอบทบทวน”  หมายถึง  การสอบความรูทบทวนของแตละวิชาในระหวางภาค   
การศึกษา  โดยครูผูสอนหรือคณะกรรรมการซึ่งทางราชการแตงตั้ง  และใหหมายรวมถึงงานมอบที่ครูผูสอน
มอบใหนักเรียนทําแตละครั้งในระหวางการศึกษาดวย 
 

“สอบไล”  … 
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   “สอบไล”  หมายถึง  การสอบความรูในวิชาที่ไดศึกษามาตามหลักสูตร  เมื่อส้ินภาค
การศึกษาหนึ่ง ๆ   โดยคณะกรรมการสอบความรูซ่ึงกองทัพเรือแตงตั้ง 
   “สอบแกตัว”    หมายถึง       การสอบความรูในวิชาซึ่งไดทําการสอบไลแลว  แตไดผล  
ต่ํากวาเกณฑซ่ึงกําหนดไว  โดยคณะกรรมการสอบความรูซ่ึงกองทัพเรือแตงตั้ง 
   “คะแนนดิบ”  หมายถึง   คะแนนขั้นตนซึ่งไดจากการสอบความรูนักเรียน  และ      
ยังไมไดปรับใหเขามาตรฐาน 
   “คะแนนมาตรฐาน” หมายถึง คะแนนดิบซึ่งปรับเขาสูมาตรฐานรูปใดรูปหนึ่ง      
ตามหลักสถิติการศึกษาแลว 
   “ระดับคะแนน”  หมายถึง  การจัดลําดับขั้นความรูความสามารถของนักเรียนแตละคน
ภายในกลุม  ตามผลการสอบในแตละวิชา  หรือในผลรวมของทุกวิชา  ตามหลักสูตรของแตละภาคหรือ       
ปการศึกษาแลวแตกรณี  โดยกําหนดเปนตัวเลข   
   “ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม”  หมายถึง  ผลเฉลี่ยของระดับคะแนนภาคทฤษฎีตั้งแต
ภาคแรกของหลักสูตรจนถึงภาคสุดทาย 
 ขอ ๕ ใหผูอํานวยการกองการศึกษา  กองบังคับการ  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เปนผูรักษาการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
ระบบการศึกษา     

 ขอ ๖  โรงเรียนตาง  ๆ  แบงการศึกษาออกเปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ดังนี้ 
   ๖.๑ การศึกษาภาคทฤษฎี   ในปการศึกษาหนึ่ง  ๆ  แบงออกเปน  ๒  ภาคการศึกษา  
คือ  ภาคตนและภาคปลาย    
   ๖.๒ การศึกษาภาคปฏิบัติ  ดําเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาภาคทฤษฎี 
   ๖.๓ กําหนดเวลาในภาคการศึกษาของโรงเรียนตาง ๆ เปนไปตามรายละเอียด     
ในหมวด  ๕  ของระเบียบนี้ 
 ขอ ๗ หลักสูตรของโรงเรียนตาง ๆ แตละโรงเรียนใหเปนไปตามหลักสูตรที่ไดรับความ
เห็นชอบจากกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 ขอ   ๘ กระบวนวิชาที่จะตองศึกษาในภาคทฤษฎีใหจัดแบงเปนหมวดวิชาหลัก หมวดวิชา
สัมพันธกับวิชาหลัก  และหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป 
 ขอ   ๙ การศึกษาภาคปฏิบัติ  ใหเปนไปตามหมวด  ๓  ของระเบียบนี้ 
 ขอ  ๑๐ การสอบความรูใหดําเนินการดังนี้ 
   ๑๐.๑ การสอบภาคทฤษฎี 

๑๐.๑.๑  สอบทบทวน… 
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    ๑๐.๑.๑ สอบทบทวน  ไมนอยกวาวิชาละ  ๑  คร้ัง  ทุกภาคการศึกษา              
แตวิชา ซ่ึงมีการสอนไมเกิน ๑ หนวยกิต หรือในกรณีที่มีนักเรียนจํานวนมากจนตองแบงออกเปนหอง ๆ        
มากกวา ๓ หองขึ้นไป  และไมสามารถจัดใหมีการสอบทบทวนวิชาใดพรอมกันหมดทุกหองไดแลว จะงด        
การสอบทบทวนในวิชานั้นเสียก็ได 
    ๑๐.๑.๒  สอบไล ภาคการศึกษาละ ๑  คร้ัง ทั้งนี้ยกเวนวิชาทางปฏิบัติบางวชิา  
ซ่ึงไมสามารถดําเนินการดังกลาวได   ก็ใหใชผลการสอบทบทวนเปนการสอบไล 
    ๑๐.๑.๓ สอบแกตัว  ใหดําเนินการภายหลังการสอบไลในแตละภาค        
การศึกษา 
   ๑๐.๒ การสอบภาคปฏิบัติในระหวางการฝกทางใชการในทะเล การฝกภาคสนาม  
ใหใชวิธีสอบทบทวน แลวใชคะแนนการสอบทบทวนนั้น  เปนผลการสอบภาคปฏิบัติ สวนการศึกษา      
ภาคปฏิบัติอ่ืน  ๆ  จะมีการสอบทบทวนหรือไมก็ได   แลวแตทางโรงเรียนจะเห็นเหมาะสม 
   ๑๐.๓ การสอบพลศึกษา  ใหดําเนินการ ดังนี้ 
       ๑๐.๓.๑   การสอบพลศึกษาในระหวางการศึกษาภาคทฤษฎี  ใหดําเนินการ
เชนเดียวกับวิชาอื่น  ๆ  ในภาคทฤษฎี 
    ๑๐.๓.๒ การสอบพลศึกษาในระหวางการศึกษาภาคปฏิบัติใหจัดรวมอยูใน
การสอบภาคปฏิบัติ 
 ขอ   ๑๑ การสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  จะใชแบบอัตนัย  แบบปรนัย  แบบปฏิบัติ  
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันก็ได  และจะใชแบบปากเปลาประกอบดวยหรือไมก็ได  ตามความ
เหมาะสม  รายละเอียดการสอบแบบตาง ๆ  เปนตามระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  วาดวยการสอบความรู 
 ขอ  ๑๒ การใหคะแนน 
   ๑๒.๑ การศึกษาภาคทฤษฎี  และวิชาพลศึกษาในระหวางการศึกษาภาคทฤษฎี  ให
ดําเนินการตามรายละเอียดในหมวด  ๒  ของระเบียบนี้ 
   ๑๒.๒ การศึกษาภาคปฏิบัติ ใหดําเนินการตามรายละเอียดในหมวด  ๓  ของระเบียบนี้ 
   ๑๒.๓ วิชาพลศึกษาซึ่งฝกและสอบในระหวางการฝกทางใชการในทะเลนั้น ใหคิด
คะแนนรวมเขากับคะแนนการสอบความรูทางใชการในทะเล 
 ขอ ๑๓ เกณฑการตัดสินใหนักเรียนไดเล่ือนชั้นการศึกษา  หรือสําเร็จการศึกษาจบหลักสูตร
จะตองประกอบดวยหลักเกณฑตอไปนี้โดยครบถวน  คือ 
   ๑๓.๑ มีผลการศึกษาภาคทฤษฎี  ดังนี้ 
    ๑๓.๑.๑ มีหนวยกิตไมนอยกวาที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 

๑๓.๑.๒ ไดระดับ… 
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    ๑๓.๑.๒ ไดระดับคะแนนรายวิชา ๑.๐๐ ขึ้นไปทุกวิชาทั้งภาคตนและ             
ภาคปลาย 

 

     ๑๓.๑.๓ ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมดังนี้ 
      ๑๓.๑.๓.๑ ในกรณีที่หลักสูตรการศึกษา ๑ ป ผูสําเร็จการศึกษา
จะตองไดไมต่ํากวา  ๒.๐๐    
      ๑๓.๑.๓.๒ ในกรณีที่หลักสูตรการศึกษามากกวา  ๑ ป 
       ๑๓ .๑ .๓ .๒ .๑    ช้ันปที่  ๑   เ ล่ือนขึ้นชั้นปที่   ๒         
จะตองไดไมต่ํากวา  ๑.๘๐    
       ๑๓.๑.๓.๒.๒ การเลื่อนชั้นการศึกษาแตละชั้น      
ตั้งแตช้ันปที่  ๒  ขึ้นไปจนถึงชั้นสุดทายของหลักสูตร  จะตองไดไมต่ํากวา   ๒.๐๐ 
       ๑๓.๑.๓.๒.๓ ผูที่ สํา เร็จการศึกษาจะตองได
ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  ไมต่ํากวา   ๒.๐๐  
   ๑๓.๒  มีผลการศึกษาภาคปฏิบัติของปการศึกษานั้น  โดยยังไมคิดรวมคะแนน
ประจําตัวนักเรียนทหารเขาไปดวย  สอบไดไมต่ํากวา  ๖๕  ในเรือนรอย 
   ๑๓.๓   มีผลการสอบวิชาพลศึกษาในการศึกษาภาคปฏิบัติไมต่ํากวา  ๖๐  ในเรือนรอย 
   ๑๓.๔  ในกรณีที่โรงเรียนใดกําหนดเกณฑตัดสิน  ตามขอ  ๑๓.๑  – ๑๓.๓  ไวใน    
หลักสูตรที่  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เห็นชอบแลว  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
   ๑๓.๕  มีคะแนนประจําตัวนักเรียนทหารตามระเบียบกองทัพเรือ  วาดวยการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๓๐  และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  วาดวยคะแนนประจําตัวนักเรียนทหาร  พ.ศ.๒๕๓๐  
ตามเกณฑ  ดังนี้ 
     ๑๓.๕.๑ คะแนนความเหมาะสมในการเปนทหาร  ไมต่ํากวา  ๖๐  ในเรือนรอย 
     ๑๓.๕.๒ คะแนนความประพฤติ  ไมต่ํากวา  ๖๐  ในเรือนรอย 
 ขอ  ๑๔ นักเรียนผูสําเร็จการศึกษาจบหลักสูตรตามขอ  ๑๓  ซ่ึงสอบไดระดับคะแนนรายวิชา
ในภาคทฤษฎีไมต่ํากวา  ๒.๐๐   ตลอดหลักสูตรและไมเคยเรียนซ้ําชั้นเลย  ใหไดรับเกียรตินิยมดังตอไปนี้ 
   ๑๔.๑  ผูที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๕๐ ใหไดรับ 
เกียรตินิยม  ช้ันเอก 
   ๑๔.๒   ผูที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา  ๓.๒๕  ใหไดรับ
เกียรตินิยม  ช้ันโท 
 

ขอ ๑๕ นักเรยีน… 
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 ขอ   ๑๕ นักเรียนผูใดไดระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา  ๑.๐๐  จากการสอบความรูวิชาใด        
ในภาคตน  หรือภาคปลาย  มีสิทธิ์ไดสอบแกตัววิชานั้น  ๆ  วิชาละ  ๑  คร้ัง   โดยกรรมการสอบความรู      
ภาคตน หรือภาคปลาย ภายใน  ๒  สัปดาห  ภายหลังการสอบไลในแตละภาคการศึกษา 
 ขอ   ๑๖ เมื่อสอบแกตัวแลว 
   ๑๖.๑  ใหตัดสินระดับคะแนนรายวิชาของวิชาที่สอบแกตัวนั้นไดไมเกิน  ๑.๐๐   
   ๑๖.๒ ใหคํานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยใหมจากระดับคะแนนรายวิชา ซ่ึงไดจาก
การสอบแกตัวนี้  โดยไมตองคิดหนวยกิตเพิ่มจากปกติ 
   ๑๖.๓  การบันทึกผลการศึกษาลงในแบบบันทึกผลการศึกษา  ใบรับรองผล      
การศึกษา และแบบเสนอผลการสอบความรูใหบันทึกตามผลการสอบแกตัว  พรอมกับหมายเหตุไวดวยวา     
“สอบแกตัว” 
 ขอ ๑๗ วิชาพลศึกษา  และการศึกษาภาคปฏิบัติ  ไมมีการสอบแกตัว  ยกเวนผูที่ขาดสอบวิชา
พลศึกษา  เนื่องจากกรณี  ตามขอ  ๑๙  ใหมีสิทธิ์สอบแกตัวได 
 ขอ ๑๘ การขาดสอบทบทวน  การขาดสอบไล  และการขาดสอบภาคปฏิบัติ  นักเรียนที่ขาดสอบ
จะตองเสียคะแนนในวิชาที่ขาดสอบแตละครั้ง 
 ขอ ๑๙ การขาดสอบอันเปนการเสียคะแนนดังกลาวในขอ  ๑๘  ถาเกิดขึ้นเพราะบาดเจ็บหรือ
เจ็บปวย  และนายแพทยทหารเรือรับรองวาไมสมควรจะเขาทําการสอบความรูตอไปอีก  หรือในกรณีพิเศษ
อ่ืนใด 
   ๑๙.๑ หากระดับคะแนนรายวิชาของวิชาที่ขาดสอบนั้นต่ํากวา  ๑.๐๐  ก็ใหมีสิทธิ์
สอบแกตัวได 
   ๑๙.๒ หากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภายหลังการสอบแกตัวตามขอ  ๑๙.๑  ยังต่ํากวา  
๒.๐๐  หรือ  ๑.๘๐  แลวแตกรณี  หรือการขาดสอบความรูภาคปฏิบัติเปนผลใหนักเรียนผูนั้น  จะตองสอบ
ความรูตกแลว  ก็ใหเสนอเจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เพื่อขอการวินิจฉัยใหตัดสินชี้ขาดตอไป 
 ขอ ๒๐ ผูที่ขาดสอบแกตัว  ใหหมดสิทธิ์การสอบแกตัว 
 ขอ ๒๑ นักเรียนพยาบาลศาสตร  ผูใดมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีไมถึง ๘๕  ในเรือนรอย  และ   
นักเรียนอื่น ๆ  ผูใดมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีไมถึง  ๗๕  ในเรือนรอยของเวลาเรียนทั้งหมดในปการศึกษาใด    
นักเรียนผูนั้นไมมีสิทธิ์เขาสอบไลภาคปลายของปการศึกษานั้น  และใหปรับเปนสอบตก เวนแตจะมีเหตุ    
อันควรปรานี 
 ขอ  ๒๒ การเรียงลําดับที่จากการสอบความรูใหจัดทําดังนี้ 
 
 

๒๒.๑  การเรียงลําดับ… 
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   ๒๒.๑ การเรียงลําดับที่ภาคทฤษฎี  ใหจัดทําขึ้นเฉพาะผูที่สําเร็จการศึกษาเทานั้น       
โดยจัดเรียงตามระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคทฤษฎีตลอดหลักสูตร  ตามลําดับตอไปนี้  คือ 
    ๒๒.๑.๑ ผูที่ไมเคยสอบแกตัวเลยตลอดหลักสูตรใหเรียงลําดับตามระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร และใหผูที่ไดเกียรตนิิยมสูงกวาอยูในลําดับตน 

 

    ๒๒.๑.๒  ผูที่ เคยสอบแกตัวในภาคใดของปการศึกษาใดก็ตาม  ให
เรียงลําดับตอจากขอ  ๒๒.๑.๑  ตามระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  โดยใหผูที่เคยสอบแกตัวนอย
วิชากวาอยูในลําดับตน 
   ๒๒.๒ การเรียงลําดับที่รวม  ใหจัดทําขึ้นเมื่อส้ินปการศึกษาทุกชั้นทุกป  โดยนํา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคทฤษฎีจนถึงภาคสุดทายของปการศึกษาปจจุบันไปรวมกับระดับคะแนน
ภาคปฏิบัติในปการศึกษานั้น  ตามอัตราสวนน้ําหนักคะแนน  ๕ : ๒  ไดเปนระดับคะแนนเฉลี่ยรวม  นํามาจัด
เรียงลําดับที่รวม   ตามลําดับดังนี้ 
     ๒๒.๒.๑  ผูไดเกียรตินิยม 
    ๒๒.๒.๒ ผูที่สอบไดตามเกณฑการตัดสินในขอ  ๑๓  โดยมิไดสอบแกตัว
ในปการศึกษานั้นเลย 
     ๒๒.๒.๓ ผูที่มีสิทธิ์สอบแกตัวในปการศึกษานั้น ใหจัดผูที่ตองสอบแก
ตัวนอยวิชากวาไวในลําดับตน 
     ๒๒.๒.๔    ผูที่สอบไมไดตามเกณฑการตัดสินในขอ ๑๓  โดยไมมีสิทธิ์
สอบแกตัวแลว  ใหเรียงรายชื่อตอทายขอ  ๒๒.๒.๓  ตามลําดับกอนหลังเดิม  เชนที่เปนอยูในปการศึกษานั้น  
พรอมกับหมายเหตุไววา  สอบตกหรือใหเรียนซ้ําชั้นหรือปลดดวยเหตุใด 
   ๒๒.๓ การเรียงลําดับที่ภาคทฤษฎี และการเรียงลําดับที่รวมนั้น ถาหากมีผูได
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคทฤษฎีตลอดหลักสูตร หรือระดับคะแนนเฉลี่ยรวมเทากัน  ก็ใหพิจารณา         
จัดเรียง  ดังนี้ 
    ๒๒.๓.๑ การเรียงลําดับที่ภาคทฤษฎี  ถาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ภาคทฤษฎีตลอดหลักสูตรเทากนั  ใหจัดเรียงลําดับกอนหลังตามที่เปนอยูในปการศึกษานั้น 
    ๒๒.๓.๒ การเรียงลําดับที่รวม  ถาระดับคะแนนเฉลี่ยรวมเทากัน  ใหจัด  
ผูซ่ึงมีผลรวมของคะแนนความประพฤติกับคะแนนความเหมาะสมในการเปนทหารสูงกวาไวในลําดับตน  
ถายังเทากันอีก  ก็ใหจัดผูที่มีคะแนนความประพฤติดีกวาไวในลําดับตน  ถาคะแนนความประพฤติเทากันอีก
ก็ใหจัดเรียงลําดับกอนหลังตามที่เปนอยูในปการศึกษานั้น 
 

ขอ ๒๓ นักเรยีน... 
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 ขอ ๒๓ นักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น ใหไดรับการยกเวนไมตองเรียนซ้ําในวิชาซึ่งเคยสอบได
ระดับคะแนนรายวิชาไมต่ํากวา  ๓.๐๐  มาแลว  ทั้งนี้จะตองไมเกิน  ๖ หนวยกิตตอภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ   
และโดยไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาของโรงเรียนเสียกอน 
 ขอ    ๒๔  นักเรียนจะตองพนจากฐานะนักเรียน  ในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 
    ๒๔.๑ สอบตกภาคทฤษฎี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวาเกณฑ และ/หรือ 
นักเรียนที่ไมผานเกณฑคะแนนความประพฤติ  ตามที่ระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการศึกษา  พ.ศ.๒๕๓๐  
และ ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือวาดวยคะแนนประจําตัวนักเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ กําหนด                     
ติดตอกัน ๒ ป 
    ๒๔.๒ เปนไปตามหลักเกณฑที่ระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ 
กําหนด 

 

 ขอ ๒๕ การสอบความรูตาง ๆ  ดําเนินการโดยกรรมการ  หรือครูผูสอนดังตอไปนี้ 
   ๒๕.๑ การสอบทบทวนในภาคทฤษฎี ใหทางโรงเรียนเปนผูแตงตั้งกรรมการสอบ  
หรือจะใหครูผูสอนเปนผูดําเนินการสอบเองก็ไดตามความเหมาะสม 
   ๒๕.๒ การสอบไล  ดําเนินการโดยกรรมการสอบความรู  ตามที่กองทัพเรือแตงตั้ง 
   ๒๕.๓ การสอบภาคปฏิบัติ  เปนไปตามคําสั่งการฝกภาคปฏิบัติทางใชการ         
ซ่ึงกองทัพเรือส่ังการ 
   ๒๕.๔ การสอบแกตัว ดําเนินการโดยกรรมการสอบความรู ตามที่ กองทัพเรือ
แตงตั้ง 
 ขอ   ๒๖ การดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบความรูใหเปนไปตามระเบียบนี้  และระเบยีบ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  วาดวยการสอบความรู 
 ขอ ๒๗ เมื่อดําเนินการสอบความรูแตละครั้งเสร็จเรียบรอย  ใหแจงผลการสอบใหนักเรียน
ทราบ  ดังนี้ 
   ๒๗.๑ การสอบทบทวนภาคทฤษฎีแตละครั้ง  ใหแจงผลการสอบใหนักเรียน
ทราบในโอกาสแรก 
   ๒๗.๒ การสอบไลภาคตน  ใหประกาศระดับคะแนนรายวิชาและระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมใหนักเรียนทราบ 
   ๒๗.๓ การสอบไลภาคปลาย 
     ๒๗.๓.๑ ใหแจงใหนักเรียนผูไดระดับคะแนนรายวิชาต่ํากวา ๑.๐๐  
ทราบในโอกาสแรกพรอมทั้งหมายเหตุไวดวยวา  ผูใดมีสิทธิ์สอบแกตัวในวิชาใดบาง 
 

๒๗.๓.๒ ใหประกาศ… 
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     ๒๗.๓.๒ ใหประกาศระดับคะแนนรายวิชาและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ใหนักเรียนทราบภายหลังการตัดสินชี้ขาดแลว 
 ขอ ๒๘ การเสนอผลการสอบความรูใหดําเนินการดังนี้ 
   ๒๘.๑ การสอบความรูภาคปฏิบัติ  ใหเสนอผลตามระเบียนแบบ  ยศ.๔  ในผนวก  ค 
ทายระเบียบนี้ไปยังประธานกรรมการสอบความรูภาคทฤษฎี  เพื่อนําไปรวมกับผลการสอบความรูภาคทฤษฎี 

 

    ๒๘.๒ การสอบความรูภาคทฤษฎี 
     ๒๘.๒.๑ ภาคตน ใหเสนอผลเฉพาะระดับคะแนนรายวิชาภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  (ถามี)  ของภาคตนตามระเบียบแบบ  ยศ.๕  ในผนวก  ค   ทายระเบียบนี้ไปยังกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือชุดหนึ่ง   และใหทางโรงเรียนเก็บไวเสนอประธานกรรมการสอบความรูภาคทฤษฎีภาคปลายอีกชุดหนึ่ง 
     ๒๘.๒.๒ ภาคปลาย ใหบันทึกผลการสอบความรูลงในระเบียนแบบ        
ยศ.๕  ฉบับเดียวกับผลการสอบความรูภาคตนตามขอ  ๒๘.๒.๑  นั้นใหครบถวน  แลวเสนอไปยังกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ  เพื่อใหเจากรมยุทธศึกษาทหารเรือเปนผูตัดสินชี้ขาดตอไป 
 

หมวด ๒ 
การคิดคะแนนภาคทฤษฎ ี

 ขอ   ๒๙    การหาคะแนนเฉลี่ย  ใหดําเนินการดังนี้ 
  ๒๙.๑  การสอบทบทวนวิชาใดที่มีทั้งการสอบทางขอเขียนและการสอบทางปฏิบัติ      
ใหคิดคะแนนเฉลี่ยในการสอบทางขอเขียน และการสอบทางปฏิบัติแยกกันแตละอยาง โดยเอาคะแนนสอบ  
ทบทวนของทุกครั้งมารวมกัน แลวหารดวยจํานวนครั้งที่สอบ จะไดคะแนนเฉลี่ยของการสอบทบทวนนั้น 
   ๒๙.๒ วิชาที่มีทั้งการสอบทบทวนและการสอบไล  ใหคะแนนการสอบทบทวนกับ
คะแนนการสอบไล  เปนอัตราสวน ๒ : ๓  หรือตามที่สถานศึกษาจะพิจารณาความเหมาะสมของแตละวิชา  
แลวนํามารวมกันเปนคะแนนเฉลี่ยทางขอเขียน  และ/หรือคะแนนเฉลี่ยทางปฏิบัติแลวแตกรณี 

 ๒๙ .๓  วิชาที่มีแต เพียงการสอบไล  หรือการสอบทบทวนอยางใดอยางหนึ่ง            
เพียงอยางเดียว  ใหใชคะแนนที่ไดนั้นเปนคะแนนเฉลี่ยทางขอเขียนหรือทางปฏิบัติ 
 ขอ   ๓๐   การหาคะแนนรวมรายวิชา ใหดําเนินการดังนี้ 

 ๓๐.๑  คูณคะแนนเฉลี่ยทางขอเขียนดวยจํานวนหนวยกิต การบรรยายของวิชานั้น 
และคูณคะแนนเฉลี่ยทางปฏิบัติดวยจํานวนหนวยกิตการปฏิบัติของวิชานั้น แลวรวมกันและหารดวยจํานวน
หนวยกิตรวมของวิชานั้น  ไดเปนคะแนนรวมรายวิชา 
 ๓๐.๒  วิชาใดมีการสอบทางขอเขียนหรือการสอบทางปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
เพียงอยางเดียว  ใหใชคะแนนเฉลี่ยที่ไดนั้นเปนคะแนนรวมรายวิชา 
 

ขอ ๓๑ ใหกําหนด… 
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 ขอ   ๓๑   ใหกําหนดระดับคะแนนเปนตัวเลขแสดงผลการศึกษา ดังนี้ 
                                                                     ระดับคะแนน                      ความหมาย 
                                       ๔.๐ ดีเยี่ยม 
   ๓.๕ , ๓.๐ ดีมาก, ดี 
   ๒.๕ , ๒.๐ ดีพอใช, พอใช 
   ๑.๕ , ๑.๐ ออน, ออนมาก 
   ๐ ไมผาน (ตก) 

  ขอ  ๓๒  ระดับคะแนนรายวิชา  ใหนําคะแนนรวมรายวิชาตามขอ ๓๐ ไปหาระดับคะแนน     
ตามวิธีการในผนวก  ก   หรือผนวก  จ  ทายระเบียบนี้   

  ขอ   ๓๓ การหาระดับคะแนนรายวิชา  ถานักเรียนมีจํานวนไมเกิน ๓๐ คน ใหหาระดับคะแนน
รายวิชาแบบอิงเกณฑตามผนวก  จ  ถานักเรียนมีจํานวนเกินกวา  ๓๐  คน ใหสถานศึกษาพิจารณาตามความ
เหมาะสมวาจะหาระดับคะแนนรายวิชาแบบองิกลุมตามวิธีการในผนวก  ก  หรือแบบอิงเกณฑตามผนวก   จ 
 ขอ  ๓๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคูณระดับคะแนนรายวิชาที่เรียนมาแลวทั้งหมดตั้งแต      
ภาคตนของชั้นปที่ ๑ จนถึงภาคสุดทายที่กําลังเรียนอยูนั้น ดวยจํานวนหนวยกิตของแตละวิชานั้น ๆ แลวหาร
ผลบวกของผลคูณเหลานี้ ดวยผลรวมจํานวนหนวยกิตทั้งหมดที่เรียนมาแลวนั้น จะไดเปนระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 
 ขอ  ๓๕  ระดับคะแนนรายวิชาใหใชระดับคะแนน ตามที่กําหนดไวในขอ ๓๑ สวนระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมใหใชทศนิยม   ๒   ตําแหนง 
 

หมวด ๓ 
การศึกษาภาคปฏิบัติ   

 ขอ ๓๖ การฝกทางใชการในทะเล จะตองดําเนินการตามคําสั่งกองทัพเรือ หลักสูตร       
การศึกษาภาคปฏิบัติของโรงเรียนและเอกสารประกอบการฝก  ซ่ึงกรมยุทธศึกษาทหารเรือกําหนดใหใช  
โดยแบงการฝกออกเปน  ๓  ระยะดวยกันคือ 
   ๓๖.๑ ระยะตน  เร่ิมตั้งแตนักเรียนลงประจําเรือเปนตนไป  เปนระยะประมาณ
หนึ่งในสี่ของการฝก  เปนการเตรียมการใหพรอมที่จะเดินทาง  การฝกเกี่ยวกับเรือจอด  การฝกยิงอาวุธบาง
ประเภท 
   ๓๖.๒ ระยะกลาง  ตอจากระยะแรกไปเปนเวลาประมาณหาในแปดของการฝก  
เปนการฝกเกี่ยวกับเรือเดินในวิชาการสถานี  การเรือ  การอาวุธ  การกลจักร  การปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ           
ใหเปนการเสร็จสิ้น 
 

๓๖.๓ ระยะปลาย  … 



- ๑๑ - 
 

   ๓๖.๓ ระยะปลาย  เปนระยะสุดทายของการฝก  มีระยะเวลาประมาณหนึ่งในแปด
ของการฝก  เปนการตรวจผลการฝกทางใชการในทะเลของนักเรียน  โดยคณะกรรมการซึ่งกองทัพเรือแตงตั้ง  
หรือผูบังคับหมูเรือฝกนักเรียนจาแตงตั้งเอง  จนถึงวันเลิกหมูเรือฝก 
   ๓๖.๔ การฝก  และระยะเวลา  อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนแกสถานการณ 
 ขอ ๓๗ ใหโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ประสานกับกรมยุทธการทหารเรือโดยใกลชิด  ในเรื่อง
การออกคําสั่งการฝกทางใชการในทะเลของนักเรียนจา 
 ขอ ๓๘ กอนถึงกําหนดการฝกทางใชการในทะเล  ใหโรงเรียนชุมพลทหารเรือประสานกับ
หนวยที่เกี่ยวของในการเตรียมการตาง ๆ  เกี่ยวกับการฝกใหพรอม  เพื่อใหการฝกดําเนินไปสมความมุงหมาย
ของทางราชการ 
 ขอ ๓๙ การสอบความรูทางใชการในทะเล  ใหดําเนินการสอบตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
การศึกษาภาคปฏิบัติของโรงเรียน และใหสอบแบบปฏิบัติเปนหลัก กับจะใชการสอบแบบปากเปลา        
แบบอัตนัยหรือแบบปรนัย  ประกอบดวยหรือไมก็ไดตามความเหมาะสม 
 ขอ ๔๐ เพื่อใหการสอบความรูทางใชการในทะเลเปนไปดวยความเปนธรรมมากที่สุด       
ที่จะทําได  จึงใหดําเนินการ 
   ๔๐.๑ จัดแบงนักเรียนแตละชั้นลงประจําเรือฝกแตละลํา โดยใหมีนักเรียนซึ่งมี
ระดับความสามารถตาง ๆ ในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน 
   ๔๐.๒ ใหนักเรียนทุกคนในชั้นเดียวกันในเรือฝกทุกลํา ไดรับการฝกและสอบ
ความรูดวยวิธีการ  เวลา  และปจจัยตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของใกลเคียงกันที่สุดเทาที่จะทําได 
 ขอ ๔๑ คะแนนการสอบความรูทางใชการในทะเลของนักเรียนแตละชั้นจากเรือฝกแตละลํา  
จะตองนํามาปรับเขาหาเกณฑมาตรฐานเดียวกันเสียกอน  แลวหาคะแนนรวมเรือนรอยตามวิธีการในผนวก ข  
ทายระเบียบนี้ 
 ขอ ๔๒ คะแนนประจําตัวนักเรียนทหารซึ่งประกอบดวยคะแนนความประพฤติ และ
คะแนนความเหมาะสมในการเปนทหาร  ใหดําเนินการตามระเบียบกองทัพเรือวาดวยการศึกษา  พ.ศ.๒๕๓๐ 
และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  วาดวยคะแนนประจําตัวนักเรียนทหาร  พ.ศ.๒๕๓๐ 
 ขอ ๔๓ ใหนําคะแนนรวมเรือนรอยจากขอ  ๔๑  ไปรวมกับคะแนนความประพฤติตลอด    
ปการศึกษานั้น  และคะแนนความเหมาะสมในการเปนทหารตลอดปการศึกษานั้น  ตามอัตราสวน  ๒ : ๑ : ๑   
ไดเปนคะแนนรวมทั้งสิ้นภาคปฏิบัติแลวนําคะแนนรวมทั้งสิ้น    ภาคปฏิบัตินี้ไปหาระดับคะแนนตามวิธีการ
ในผนวก  ก   ทายระเบียบนี้  ไดเปนระดับคะแนนภาคปฏิบัติ 
 ขอ ๔๔ การศึกษาภาคปฏิบัติ อ่ืน ๆ นอกจากการฝกทางใชการในทะเล ใหเปนไปตาม
หลักสูตรการศึกษาภาคปฏิบัติของแตละโรงเรียน  และคิดคะแนนเชนเดียวกับการฝกทางใชการในทะเล 

หมวด ๔… 
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หมวด ๔ 
ระเบียนการศกึษา 

 ขอ ๔๕ การบันทึกผลการศึกษาของนักเรียน  เพื่อเก็บเปนหลักฐานหรือเสนอใหช้ีขาด     
การออกใบรับรองการศึกษาเปนภาษาไทย  หรือภาษาอังกฤษใหใชตามแบบในผนวก  ค  ทายระเบียบนี้  และ 
กองการศึกษา  กองบังคับการ  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เปนเจาหนาที่ดําเนินการ 
 ขอ ๔๖ ประกาศนียบัตรมี  ๔  ประเภท  คือ 
   ๔๖.๑ ประกาศนียบัตรแสดงวุฒิที่สําเร็จการศึกษาสําหรับนักเรียนผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของโรงเรียน   
   ๔๖.๒ ประกาศนียบัตร คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี สําหรับนักเรียนผูไดคะแนน   
ภาคทฤษฎีเปนเยี่ยมของนักเรียนทั้งหมดประจําปการศึกษาหนึ่ง  ๆ  
   ๔๖.๓ ประกาศนียบัตร  คะแนนเยี่ยมภาคปฏิบัติ  สําหรับนักเรียนผูไดคะแนนรวม
ภาคปฏิบัติเปนเยี่ยมของนักเรียนทั้งหมด  ประจําปการศึกษาหนึ่ง ๆ  
   ๔๖.๔ ประกาศนียบัตรคะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเปนเยี่ยม 
สําหรับนักเรียนผูไดคะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเปนเยี่ยมของนักเรียนทั้งหมดประจําป         
การศึกษา 
 ขอ  ๔๗  การออกประกาศนียบัตรใหดําเนินการ   ดังนี้ 
   ๔๗.๑ การออกประกาศนียบัตร ตามขอ ๔๖ ใหหนวยตนสังกัดที่ขึ้นตรง               
กองทัพเรือของแตละสถานศึกษาดําเนินการ      
   ๔๗.๒ การออกประกาศนียบัตร  ตามขอ ๔๖ ของสถานศึกษาตาง ๆ ยกเวน 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  เปนไปตามแบบในผนวก ง   ทายระเบียบนี้ 
   ๔๗.๓ ใหหนวยที่ออกประกาศนียบัตรตามขอ   ๔๖ .๑   สงสําเนาทะเบียน
ประกาศนียบัตรตามผนวก  ง  ใหกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  จํานวน  ๑  ชุด 

 

หมวด ๕   
กําหนดเวลาในภาคการศึกษา   

 ขอ  ๔๘ การกําหนดเวลาในรอบปการศึกษาหนึ่ง ๆ  ใหเปนไปตามระเบียบกองทัพเรือ      
วาดวยการศึกษา  พ.ศ.๒๕๓๐  ตามปกติใหมีกําหนดการศึกษาและปฏิบัติตาง ๆ โดยประมาณดังนี้   
   ๔๘.๑ การศึกษาภาคทฤษฎี  ปการศึกษาหนึ่งใหมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีไมนอยกวา  
๓๐  สัปดาห  และใหแบงออกเปน ๒  ภาคการศึกษา  ภาคละไมนอยกวา  ๑๔  สัปดาห 
   ๔๘.๒ การศึกษาภาคปฏิบัติ ใหดําเนินการภายหลังการสอบไลภาคปลายแลว  
และใหมีระยะเวลาฝกไมเกิน  ๘  สัปดาห 

๔๘.๓ การสอบ… 
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   ๔๘.๓ การสอบภาคทฤษฎี 
     ๔๘.๓.๑ การสอบทบทวนในแตละภาค  ใหทางโรงเรียนหรือครูผูสอน
กําหนดชวงการสอบทบทวนแตละวิชา ใหหางกันโดยใกลเคียงกัน 
     ๔๘.๓.๒ การสอบไลปลายภาคแตละภาค   ใหใชเวลาประมาณ  ๑  -  ๒  สัปดาห 
   ๔๘.๔ การสอบภาคปฏิบัติ  ใหทําการสอบทบทวนในระหวางการฝก 
   ๔๘.๕ นอกจากวันหยุดราชการตามปกติแลว  ใหจัดใหนักเรียนมีวันหยุด            
ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ  ดังนี้ 
     ๔๘.๕.๑ หยุดเพื่อทบทวนบทเรียนกอนการสอบไลปลายภาคแตละภาค 
คร้ังละประมาณ ๑ สัปดาห 
     ๔๘.๕.๒ หยุดเพื่อเตรียมตัวกอนไปฝกทางใชการในทะเล ประมาณ ๓  วัน      
     ๔๘.๕.๓ หยุดพักผอนภายหลังการสอบไลภาคตนไมเกิน  ๑  สัปดาห 
     ๔๘.๕.๔ หยุดพักผอนภายหลังการสอบไลภาคปลายไมเกิน  ๓  สัปดาห  
โรงเรียนที่มีการฝกทางใชการในทะเลก็ใหหยุดภายหลังการฝกนั้นแลว 
   ๔๘.๖ การประกาศผลการสอบความรูประจําปใหดําเนินการกอนวันเปดภาคตน
ของปการศึกษาใหม   
 ขอ  ๔๙ การกําหนดเวลาในภาคการศึกษา ใหจัดใหนักเรียนชั้นสูงสุดของแตละโรงเรียน
สามารถสําเร็จการศึกษา  และบรรจุเขารับราชการไดภายในเดือนเมษายน 
 ขอ ๕๐ กําหนดเวลาตาง ๆ  โดยละเอียดในรอบปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหทางโรงเรียนจดัทาํขึน้
และประกาศใหนักเรียนทราบในโอกาสแรกที่เปดการศึกษาภาคตน  หากในปการศึกษาใดมีกรณีจําเปน           
ตองเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาไปจากระเบียบนี้  ก็ใหทางโรงเรียนเสนอขอเปลี่ยนแปลงตามความจําเปนนัน้ ๆ 
เปนคราว ๆ  ไป 

 

หมวด ๖  
เบ็ดเตล็ด   

 ขอ ๕๑ ใหโรงเรียนตาง ๆ  กําหนดระเบียบปลีกยอยอ่ืน  ๆ  ไดตามความเหมาะสม  โดย   
ไมขัดกับระเบียบนี้ 
 ขอ ๕๒ ในการศึกษาของนักเรียนรุนกอนที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหคงใชระเบียบเดิมไปจนจบ
หลักสูตร  แตถาสอบตกและตองเรียนซ้ําชั้นรวมกับนักเรียนรุนหลังซึ่งใชระเบียบนี้แลว  ก็ใหใชระเบียบนี้  
ตั้งแตปการศึกษาที่เรียนซ้ําชั้นนั้นเปนตนไป  ตามเงื่อนไขดังนี้ 
 

๕๒.๑ ในปแรก… 
 



- ๑๔ - 
 

   ๕๒.๑ ในปแรกซ่ึงเริ่มใชระเบียบนี้  จะตองศึกษาทุกวิชาในชั้นนั้น  โดยไมมีการ
ยกเวนตามขอ  ๒๓ 
   ๕๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ใหคิดตั้งแตภาคแรกของปการศึกษาที่นักเรียนผู
นั้นเริ่มศึกษาตามหลักสูตรที่ระเบียบนีใ้ชบงัคับเปนตนไป 
  

    ประกาศ         ณ        วันที่         ๑              ตุลาคม     พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

                         (ลงชื่อ)  พลเรือโท บรรยง    นิศามณีพงษ 
                                                                                                   (บรรยง    นิศามณีพงษ) 
                                                                                               เจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 
 
 
 
หมายเหตุ  หลักการและเหตุผลในการประกาศใชระเบียบนี้  คือ  เปนการปรับปรุงระเบียบกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ วาดวย การดําเนินการศึกษาของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ และโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาเปนภาค ในสวน
การศึกษา ที่สาม พ.ศ.๒๕๒๑ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ 
และฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม  อีกทั้งเพื่อใหการวัดและประเมินผลการศึกษาสอดคลอง และ เปนไปในแนวทาง
เดียวกันกับสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาของ 
 

..................................ราง...............ก.ย.๕๑ 

..............................พิมพ............ก.ย.๕๑ 

...............................ตรวจ...........ก.ย.๕๑ 



 2  1)N(N
X)()(XN 22

−

−∑ ∑
 S.D.    = 

 2  
N

)X2(X
LH

−
 S.D.    = 

 ผนวก ก 
วิธีหาระดับคะแนน 

 
 ๑. เมื่อไดคะแนนดิบ (X) มาแลว  ใหหาคะแนนเฉลี่ยปานกลาง (M) และหาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ไดจากสูตรตอไปนี้ 
 
   
 
 
 
 
  

 แตถามีผูเขาสอบตั้งแต ๑๘ คนขึ้นไป  จะใชสูตรตอไปนี้หา S.D. อยางหยาบ ๆ ก็ไดคือ 
  
 
 
     
 

          = 
 
 

 ๒. แลวหาเกณฑตัดสิน  ได/ตก  หรือพิกัด  (คะแนน)  ต่ําสุดของระดับคะแนน 1  (X1) โดย
เปรียบเทียบคาของคะแนนมาตรฐาน (M – ๑.๒๕ S.D.)  กับคะแนน  ๕๐  ในเรือนรอยของคะแนนเต็ม  แลว
ใชคะแนนที่ต่ํากวาเปนเกณฑตัดสิน  ได/ตก   
 ๓. หาจุดเริ่มตนแบงระดับคะแนน (RL) โดยเปรียบเทียบคาของคะแนนมาตรฐาน  (M – ๓ S.D.)  
กับคะแนน ๕๐ ในเรือนรอยของคะแนนเต็ม  แลวใชคะแนนที่มากกวาเปนจุดเริ่มแบงระดับคะแนน (RL) เวน
แตเมื่อคะแนน ๕๐  ในเรือนรอยนั้นมากกวาคะแนนมาตรฐาน  (M – ๑.๒๕ S.D.)  ก็ใหใชคะแนนมาตรฐาน  
(M – ๑.๒๕ S.D.)  นั้น  เปนจุดเริ่มแบงระดับคะแนน  (RL)  อยางไรก็ดีจุดเริ่มแบงระดับคะแนน  (RL) นี้
จะตองมีคาไมต่ํากวา  ๓๕  ในเรือนรอยของคะแนนเต็ม 
 ๔. หาจุดปลายสุดของการแบงระดับคะแนน (RH) โดยเปรียบเทียบคาของคะแนนมาตรฐาน          
(M + ๓ S.D.)  กับคะแนนเต็ม  แลวใชคะแนนที่นอยกวาเปนจุดปลายสุดของการแบงระดับคะแนน (RH)       
เวนแตเมื่อคะแนนเต็มนั้นนอยกวาคาของคะแนนมาตรฐาน (M + ๑.๒๕ S.D.)  ก็ใหใชคะแนนมาตรฐาน      
(M + ๑.๒๕ S.D.)  เปนจุดปลายสุดของการแบงระดับคะแนน (RH)   
 ๕. แลวคํานวณหาพิกัด (คะแนน) ต่ําสุดของแตละระดับคะแนน  ไดจากสูตรในตารางตอไปนี ้

                     ∑X                        ผลรวมของคะแนนดิบทั้งหมด 
                     N                             จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด M      =    = 

   ผลรวมคะแนนสูงสุด            ผลรวมคะแนนต่ําสุด  
    จํานวน 

6
N  คนแรก                 จํานวน 

6
N  คนหาย 

                      จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

_2 



 
 

ตารางสูตรการคํานวณหาพกิัด (คะแนน) ต่ําสุดของแตละระดับคะแนน 
 

พิกัด (คะแนน) ต่ําสดุของระดับคะแนน คาของคะแนนมาตรฐาน 
(M – ๓ S.D.) 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

หมายเหตุ 

 < ๗๐ ในเรือนรอยของคะแนนเต็ม <X1 X1 RL+I RL+2I RL+3I RL+4I RL+5I RL+6I I = 
7
1  (RH - RL) 

X1 คือ เกณฑตดัสิน
ได/ตก ตามขอ 2 

 ≥ ๗๐ ในเรือนรอยของคะแนนเต็ม <50% 50 % 
ของ 

คะแนน
เต็ม 

X1 RL+I RL+2I RL+3I RL+4I RL+5I I = 
6
1  (RH - RL) 

X1 คือ คาของ RL 

 
 



อนุผนวก ก 
ตารางคํานวณหาระดับคะแนน 

 
 ๑. วิธีหาระดับคะแนนโดยใชตารางคํานวณหาระดับคะแนน 
  ๑.๑ หาคา  M และ S.D. 
  ๑.๒ แปลงคา M และ S.D. ที่ไดมานั้น  ใหเปนเรือนรอยของคะแนนเต็มเสียกอน  โดยหาร
ดวยคะแนนเตม็  และคูณดวย  ๑๐๐ 
  ๑.๓ แลวปดเศษทศนิยมของคาเรือนรอยของ M ทิ้งเสมอ  สวนคา S.D. ใหเปนไปตามที่
คํานวณได 
  ๑.๔ เปดตารงคํานวณหาระดับคะแนนในหนาซึ่งมีคา M  ตรงกับที่หาไดตามขอ ๑.๓ 
  ๑.๕ หาคาตวัคูณสําหรับระดับคะแนน ๑, ๒, ๓, และ ๔  จากตารางฯในบรรทัดที่มีคา S.D.  
ตรงกับที่หาได  ถาคา S.D.  ไมเปนเลขจํานวนเต็ม  ก็ใหหาคาตัวคูณสําหรับระดับคะแนนตาง ๆ โดยการแบง
เฉลี่ยตามสวน (Interpolation) ระหวางคาตวัคูณ ฯ  ซ่ึงไดจากคาของ S.D.  สองจํานวนซึ่งใกลเคียงคา S.D.  ที่
คํานวณไดนัน้ที่สุด 
  ๑.๖ นําตัวคณูสําหรับระดับคะแนนแตละจํานวนที่หามาไดตามขอ ๑.๕ นั้น  ไปคณูกับ
คะแนนเต็มกจ็ะไดพกิัด  (คะแนน)  ต่ําสุดของระดับคะแนน ๑, ๒, ๓, และ ๔  นําไปกําหนดระดับคะแนน
ใหแกผูเขาสอบแตละคนตอไป  ผูที่ไดคะแนนต่ํากวาพกิัด  (คะแนน)  ต่ําสุดของระดับคะแนน ๑  ใหเปน
ระดับคะแนน ๐ 
 ๒. ตัวอยางการใชตารางคํานวณหาระดับคะแนน 
  คะแนนเต็มของวิชานั้น    =  170 
    M  =   93 
    S.D. =    6 
 วิธีทํา  แปลงคา M และ S.D. ใหเปนรอยละ  จะได 
    M  =   

170
100  x  93  

      =   54.70        =  54  (ปดเศษทิ้ง) 
    S.D. =    

170
100  x  6  

      =           3.52    (คงไวตามเดมิ) 
 
 นําคา  M และ S.D.  นี้ไปเปดตารางคํานวณหาระดับคะแนนในหนาซึ่งมีคาของ M = 54  จากนั้น
ใหดูที่บรรทัด  S.D. = 3.20  และ S.D. = 4  ก็จะไดคาตวัคูณสําหรับระดบัคะแนนตาง ๆ  นํามาแบงเฉลี่ยตาม
สวน ดังนี ้  
 
 
 



คาตัวคูณสําหรับระดับคะแนน 
การเปดตารางและแบงเฉลี่ยตามสวน 

1 2 3 4 
เมื่อ       S.D.  =  4 .4900 .5325 .5750 .6175 
             S.D.  =  20.3  5000.  5340.  5680.  6020..  
ผลตาง  S.D.  =  80.0  0100.0−  0015.0−  070.0  155.0  
ผลตาง  S.D.  =  1 -0.0125 -0.0019 .0088 .0194 
(3.52 - 3.20 = 0.32) 32.0  32.0  32.0  32.0  
ผลตาง  S.D.  =  0.32 -0.0040 -0.0006 .0028 .0062 
เมื่อ       S.D.  =  20.3  5000.  5340.  5680.  6020.  
เมื่อ       S.D.  =  52.3  .4960 .5334 .5708 .6082 

 

 แลวนําคาตวัคณูสําหรับระดบัคะแนนตาง ๆ  เมื่อ  S.D.  =  3.52  ไปคูณกับคะแนนเต็มเพื่อหา
พิกัดต่ําสุดของระดับคะแนนหนึ่ง ๆ  ไดดงันี้ 
 หาพิกัด  (หรือคะแนน)  ต่ําสดุของระดับคะแนน  1  =  170 x .4960 
        =   84.32 
  หาพิกัด  (หรือคะแนน)  ต่ําสุดของระดับคะแนน  2  =  170 x .5334 
        =   90.68 
 หาพิกัด  (หรือคะแนน)  ต่ําสดุของระดับคะแนน  3  =  170 x .5708 
        =   97.04 
 หาพิกัด  (หรือคะแนน)  ต่ําสดุของระดับคะแนน  4  =  170 x .6082 
        =   103.39 
 ตอจากนี้ ก็นําพิกัด (หรือคะแนน)  ต่ําสุดของระดับคะแนนตาง ๆ ที่หาไดนี้ไปเทียบกับคะแนน
ที่ผูสอบแตละคนทําได  แลวกําหนดระดับคะแนนใหแตละคน ดังนี ้
 ผูใดไดคะแนนต่ํากวา 84.32 ก็ใหเปนระดับคะแนน  0 
 ผูใดไดคะแนนต่ํากวา 84.32 ขึ้นไป  แตต่ํากวา 90.68 ก็ใหเปนระดับคะแนน 1  
 ผูใดไดคะแนนต่ํากวา 90.68 ขึ้นไป  แตต่ํากวา 97.04 ก็ใหเปนระดับคะแนน 2  
 ผูใดไดคะแนนต่ํากวา 97.04 ขึ้นไป  แตต่ํากวา 103.39 ก็ใหเปนระดับคะแนน 3  
 ผูใดไดคะแนนต่ํากวา 103.39 ขึ้นไป  ก็ใหเปนระดับคะแนน 4 
   
 

ใบแทรก  อนผุนวก ก  ตารางคํานวณระดบัคะแนน 
- ไดจัดพิมพรวมไวในระเบียบนี้เพียงหนาเดียว เพื่อใชเปนตัวอยาง และประกอบ

คําอธิบายในอนุผนวก ก เทานั้น 
- ตารางคํานวณหาระดับคะแนนทั้งหมด พรอมดวยคําอธิบายในผนวก ก  และ             

อนุผนวก ก ไดแยกจัดไวเปนเลมตางหาก 
 
 

- 

+ 

- - - -

x x x x 



ตารางคํานวณหาระดับคะแนน 
พิกัดต่ําสุดของระดับคะแนนใด = คะแนนเต็ม x  ตัวคูณสําหนับระดบัคะแนนนั้น 

( คา M และ S.D. คิดเปนรอยละของคะแนนเต็ม) 

 
 

M = 54 ตัวคูณสําหรับระดับคะแนน M = 55 ตัวคูณสําหรับระดับคะแนน 
S.D. 1 2 3 4 S.D. 1 2 3 4 

1. .5000 .5250 .5400 .5550 1 .5000 .5350 .5500 .5650 
1.33 .5000 .5199 .5398 .5597 1.67 .5000 .5250 .5500 .5750 
2. .5000 .5250 .5500 .5750 2. .5000 .5275 .5550 .5825 
3. .5000 .5325 .5650 .5975 3. .5000 .5350 .5700 .6050 

3.20 .5000 .5340 .5680 .6020      
4. .4900 .5325 .5750 .6175 4. .5000 .5425 .5850 .6275 
5. .4775 .5306 .5837 .6368 5. .4875 .5406 .5937 .6468 
6. .4650 .5287 .5924 .6561 6. .4750 .5387 .6024 .6661 
7. .4525 .5268 .6011 .6754 7. .4625 .5368 .6111 .6854 
8. .4400 .5250 .6100 .6950 8. .4500 .5350 .6200 .7050 
9. .4275 .5231 .6187 .7143 9. .4375 .5331 .6287 .7243 
10. .4150 .5212 .6274 .7336 10. .4250 .5312 .6374 .7436 
11. .4025 .5193 .6361 .7529 11. .4125 .5293 .6461 .7629 
12. .3900 .5175 .6450 .7725 12. .4000 .5275 .6550 .7825 
13. .3775 .5156 .6537 .7918 13. .3875 .5256 .6637 .8018 
14. .3650 .5137 .6624 .8111 14. .3750 .5237 .6724 .8211 
15. .3525 .5118 .6711 .8304 15.* .3625 .5218 .6811 .8404 

15.20 .3500 .5115 .6730 .8345      
15.33 .3500 .5125 .6750 .8375      
16. .3500 .5125 .6750 .8375 16. .3500 .5125 .6750 .8375 
17. .3500 .5125 .6750 .8375 17. .3500 .5125 .6750 .8375 
18. .3500 .5125 .6750 .8375 18. .3500 .5125 .6750 .8375 
19. .3500 .5125 .6750 .8375 19. .3500 .5125 .6750 .8375 
20. .3500 .5125 .6750 .8375 20. .3500 .5125 .6750 .8375 



ผนวก ข 
การปรับและรวบรวมคะแนนการฝกทางใชการในทะเล 

 
 เพื่อปรับแกความเหลื่อมลํ้าในการใหคะแนนของครูผูฝกในเรือตางลํากัน อันเนื่องมาจาก      
สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน  และกฎเกณฑการใหคะแนนของครูแตละคนแตกตางกัน  จึงใหดําเนินการปรับ
และรวมคะแนนการฝกทางใชการในทะเล  ดังนี้ 
 ๑. ใหโรงเรียนกําหนดวิชาซึ่งมีการสอบทางใชการในทะเลเปน  ๒ ประเภท คือ 
  ๑.๑ วิชาซึ่งมีกฎเกณฑการใหคะแนนไดเปนที่แนชัดโดยไมมีปจจัยที่จะทําใหเกิดความ
เหล่ือมลํ้าระหวางเรือตางลํากันได เชน  วิ่ง,  วายน้ํา,  ยกน้ําหนัก  ฯลฯ  วิชาเหลานี้ไมตองปรับคะแนนอีกและ
ใหใชคะแนนที่ไดนั้นไปรวมกับวิชาอื่น  เพื่อหาคะแนนเฉลี่ยเรือนรอยไดโดยตรง 
  ๑.๒ วิชาซึ่งไมมีกฎเกณฑการใหคะแนนที่แนชัดและอาจเกิดความเหลื่อมลํ้าในการให
คะแนนในวิชาเดียวกันโดยครูในเรือตางลํากันได วิชาเหลานี้จะตองนําคะแนนมาปรับเสียกอนเปนรายวิชา 
หรือหมวดวิชา แลวจึงนําไปรวมกับวิชาอื่น ๆ เพื่อหาคะแนนเฉลี่ยเรือนรอยตอไปได 
 ๒. การปรับคะแนนของวิชาตามขอ ๑.๒  ใหดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ หาคา  Mean (M) และ Standard Deviation (S.D.) ของคะแนนของนักเรียนในเรือแต
ละลํา  ใชสัญลักษณ  Mi   และ S.D.i   เมื่อ  i เปนหมายเลขของเรือแตละลํา 
  ๒.๒ หาคา Combined Mean ของคะแนนของนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงเรียนวิชานั้น                     
(ใชสัญลักษณ M') ไดจากสูตร 
     M'     =    

∑
∑

Ni

MiNi  

 
          =    

Nn..............N3N2N1

MnNn........M3N3M2N2M1N1
+++
++++  

 
 เมื่อ  Ni  คือ จํานวนนักเรียนซึ่งแยกกันอยูในเรือลําหนึ่ง ๆ  
    Mi   คือ  Mean  ของคะแนนของนักเรียนในเรือลําหนึ่ง ๆ 
 
  ๒.๓ หาคาความแตกตางระหวาง  Combined Mean  ( M') กับ Mean  ของเรือแตละลํา Mi  
ใชสัญลักษณ di  จากสูตร 
       di      =     M'Mi −  
  
 
 
 



-๒- 
 

  ๒.๔ แลวหาคา  Combined Standard Deviation  ของคะแนนของนักเรียนทั้งหมดซึ่งเรียน
วิชานั้น (ใชสัญลักษณ  S.D.' )  จากสูตร  
 

     S.D.'     =     ( )[ ]
∑

∑ +

Ni

d2
iS.D2

iNi  

 

            =     ( ) ( ) ( )
Nn.........N2N1

d2nS.D.2nNn.........d2
2S.D.22N2d2

1S.D.21N1
+++

++++++  

 
  ๒.๕ แลวจึงหาคะแนนที่ปรับแลว X' ของคะแนนดิบ (X) หรือคะแนนดิบ ซ่ึงครูใหในครั้ง
แรก  ไดจากสูตร 
   
     X'     =     ( )

S.D.i

S.D.'
Mi - X     M' +   

 
         =     

S.D.i

S.D.'  X     
S.D. i

S.D'   M  i -    M' +  

 
         =     

S.D.i

S.D.'  X      K i +  

   
  เมื่อ  Mi  และ S.D.i   เปนคา   Mean  และ  Standard Deviation  ของเรือลําซึ่งนักเรียน        
เจาของคะแนน  X  และ X'  นั้นสังกัดอยู  และ Ki    =   

S.D. i

S.D'   M  i -    M'  

 
 ๒.๖ คะแนนทีป่รับแลวเรือนรอย ( X' %)  หาไดจากสูตร 
 

   X' %    =     '100X         
 

 ๒.๗ ถาคะแนนที่ปรับแลว ( X')  ตามขอ ๒.๕  หรือคะแนนที่ปรับแลวเรือนรอย  ( X' %)  
ตามขอ ๒.๖  มีคามากกวาคะแนนเต็ม หรือ ๑๐๐ ตามลําดับ  ก็ใหใชคะแนนเต็ม หรือ ๑๐๐  เปนคะแนนที่
ปรับแลว  ( X')  หรือคะแนนที่ปรับแลวเรือนรอย ( X' %)  ตามแตกรณี 
 ๓. การหาคะแนนรวม และคะแนนเฉลี่ยเรือนรอย ของการฝกทางใชการในทะเล ใหนําคะแนน
ของทุกวิชาไปรวมกัน แลวหาคาเฉลี่ยเรือนรอย 

  คะแนนเต็ม 



ผนวก ค 
ระเบียนการศกึษา 

 
๑. แบบบันทึกคะแนนและระดบัคะแนนรายวชิา  (แบบ ยศ.๑ ก.) 
๒. แบบบันทึกผลการศึกษาประจําตัวนกัเรียน  (แบบ ยศ.๒) 
๓. แบบปรับคะแนนการฝกทางใชการทะเล  (แบบ ยศ.๓ ก.) 
๔. แบบหาคาตวัปรับคะแนนการฝกทางใชการทางทะเล (แบบ ยศ.๓ ข.) 
๕. แบบรวมคะแนนและบนัทึกระดับคะแนนภาคปฏิบัติ  (แบบ ยศ.๔) 
๖. แบบเสนอผลการสอบความรู  (แบบ ยศ.๕) 
๗. แบบใบรับรองการศึกษา  (ภาษาไทย) 
๘. แบบใบรับรองการศึกษา  (ภาษาอังกฤษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 







 



 
ผนวก ง 

ประกาศนยีบตัรและทะเบยีนประกาศนยีบัตร 
 
๑. แบบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษา 
๒. แบบประกาศนียบัตรคะแนนเยีย่มภาคทฤษฎี 
๓. แบบประกาศนียบัตรคะแนนเยีย่มภาคปฏบิัติ 
๔. แบบประกาศนียบัตรคะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเปนเยีย่ม 
๕. ทะเบียนประกาศนียบัตร รร. ในสวนการศึกษาที่ส่ี 



กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
กองทัพเรอื 

  โรงเรียน......................................................... 
 

    หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา………………………………………………………………ทพอินทร 
               วัน เดือน ปเกิด......................................................................................................................................  ๗   ธันวาคม   ๒๕๒๖ 
    เขาเปนนักเรียนจา เม่ือ.................................................................................................. สําเร็จการศึกษา  เม่ือ………….……………….๘ 
    ประกาศนียบัตรหลักสูตร.............................................................................................. พรรค..................เหลา…………………………… 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา             หนวยกิต ระดับคะแนน รหัสวิชา   ชื่อวิชา           หนวยกิต ระดับคะแนน 
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คณ ๑๓๒   คณิตศาสตร ๒                 ๑      ๓ คณ ๒๓๔   คณิตศาสตร ๔                 ๑      ๓ 
วศ ๑๓๑  วิทยาศาสตร ๑               ๑      ๓ วศ  ๒๓๓   วิทยาศาสตร ๓                ๑      ๒ 
วศ ๑๓๒  วิทยาศาสตร ๒               ๑      ๓ วศ  ๒๓๔  วิทยาศาสตร ๔               ๑     ๓ 
ภษ ๑๓๑   ภาษาอังกฤษ ๑                ๒.๕    ๓ ภษ ๒๓๓   ภาษาอังกฤษ ๓            ๒.๕    ๒ 
ภษ ๑๓๒   ภาษาอังกฤษ ๒                ๒.๕    ๓ ภษ ๒๓๔   ภาษาอังกฤษ ๔               ๒.๕     ๓ 
กร ๑๑๑   การเรือ ๑                 ๒.๕     ๔ กร ๒๑๓  การเรือ ๓             ๓.๕     ๓ 
กร ๑๑๒  การเรือ ๒                ๒.๕     ๔ กร ๒๑๔  การเรือ ๔              ๓.๕     ๔ 
ดร ๑๑๑   เดินเรือ  ๑                  ๒    ๔ ดร ๒๑๓   เดินเรือ ๓               ๓      ๔ 
ดร ๑๑๒   เดินเรือ  ๒               ๒       ๓ ดร ๒๑๔  เดินเรือ ๔                ๓      ๓ 
กอ ๑๑๑   การอาวุธ ๑                ๒.๕     ๓ กอ ๒๑๓  การอาวุธ ๓                 ๓.๕     ๔ 
กอ ๑๑๒   การอาวุธ ๒                 ๒.๕     ๔ กอ ๒๑๕ การอาวุธ ๕    ๓.๕    ๓ 
อต ๑๑๑  อาวุธใตน้ํา ๑                ๑      ๒ อต ๒๑๓   อาวุธใตน้ํา ๓                 ๑      ๓ 
อต ๑๑๒   อาวุธใตน้ํา ๒                  ๑      ๓ อต ๒๑๔   อาวุธใตน้ํา ๔               ๑      ๓ 
อล ๑๒๑   อิเล็กทรอนิกส ๑             ๓.๕ ๓ อล  ๒๒๓ อิเล็กทรอนิกส ๓          ๓.๕ ๓ 
อล ๑๒๒ อิเล็กทรอนิกส ๒ ๓.๕ ๓ อล  ๒๒๔  อิเล็กทรอนิกส ๔           ๓.๕ ๓ 
คย ๑๒๒  เคร่ืองยนต ๒                 ๑    ๓ อป ๒๑๑ การตอสูอากาศยาน   
ฟฟ ๑๒๑ ไฟฟา ๑                ๒ ๓  และปองกันฝง ๑ ๒ ๓ 
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    หนวยกิตที่สอบไลได                                 ๑๐๒.๕ 
    ระดับคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตร    ๓.๑๗ 

ผลการฝกภาคทะเล / ฝกปฏิบัติงาน คะแนน  (รอยละ)                    หนังสือรับรองนี้ออกใหไว 
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             เจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ    

                                                                                                                      (ประทับตราไวเปนสําคัญ) 
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กรมอูทหารเรือ 
ประกาศนียบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

…………………………………………… 
สําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมเรือ สาขาวิชา ………………………. 
สาขางาน …………………………….. 

โรงเรียนชางกรมอูทหารเรือ 
วันที่ ……………เดือน………………………….พุทธศักราช……………….. 

ขอจงมีความสุขความเจริญเทอญ 
นาวาเอก …………………………….…………                                                                                               พลเรอืโท………………………………………. 
                           ผูอํานวยการ                                                                                                                                                            เจากรมอูทหารเรือ 

เลขที่ ……………/………………. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ฐานทัพเรือกรงุเทพ 
ประกาศนียบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

…………………………………………… 
สําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

……………………………..………………………. 
โรงเรียนดุริยางค 

เมื่อ ………………………………………………………. 
ขอจงมีความสุขความเจริญเทอญ 

นาวาเอก …………………………….…………                                                                                               พลเรอืตรี………………………………………. 
                           ผูอํานวยการ                                                                                                                                                  ผูบญัชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ 

เลขที่ ……………/………………. 



 

 

 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

ประกาศนยีบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 
…………………………………………… 
พรรค...................เหลา................................. 

สําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
…………………………………………………. 

โรงเรียน........................................ 
เมื่อ............................................................ 

 

……………………………………….…………                                                                                              พลเรอืโท………………………………………. 
                      ผูอํานวยการโรงเรียน                                                                                                                                           เจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 



ทะเบียนประกาศนียบัตร โรงเรียน.................................................. 
หลักสูตร........................................................................ประจําป............................................... 

ศึกษาตั้งแต............................................... .....................ระยะเวลาการศึกษา...................................... 
วันออกประกาศนียบัตร...................................... 

ลําดับที่ เลขที่ประกาศนียบัตร ยศ – ช่ือ – ช่ือสกุล สังกัด หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 



 



 



ผนวก จ. 
กําหนดชวงคะแนนแบบอิงเกณฑ 

 
      ชวงคะแนน       ระดับคะแนน 
 ๘๐  -   ๑๐๐  ๔.๐    
 ๗๕  -   ๗๙  ๓.๕  
 ๗๐  -   ๗๔  ๓.๐   
 ๖๕  -   ๖๙  ๒.๕  
 ๖๐  -   ๖๔  ๒.๐ 
 ๕๕  -   ๕๙  ๑.๕    
 ๕๐  -   ๕๔  ๑.๐    
 ๐    -   ๔๙  ๐    

 




